
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Miercuri, 10 iunie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l  Şcoa la  Gimnaz ia lă  „Sf .
Dumitru”, cu sediul în municipiul 
Craiova, str. Unirii, nr. 162, jud. 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
aprobat prin HG nr. 286/2011, 
modificat şi completat de HG nr. 
1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului: Secretar şef, 
post contractual vacant pe peri-
oadă nedeterminată. Concursul se 
va desfăşura la sediul instituției, 
astfel: Proba scrisă în data de 
02.07.2020, ora 09:00; Proba prac-
tică în data de 06.07.2020, ora 
09:00; Proba de interviu în data de 
07.07.2020, ora 09:00. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
nivelul studiilor: superioare; 
vechime în domeniul resurse 
umane: minim 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs, la sediul instituției în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Relaţii suplimentare se pot obține 
de la sediul şcolii, persoană de 
contact: Vlădoianu Georgeta, 
t e l e f o n :  0 3 5 1 . 8 0 . 8 0 . 8 3 , 
0735.22.92.42. Prezentul anunț 
înlocuieşte anuntul cu numarul de 
înregistrare 247.168 publicat în 
Monitorul Oficial Partea a III-a, nr. 
255 din data de 13 martie 2020.

l Centrul de Sănătate Multifuncți-
onal ,,Sfântul Nectarie”, cu sediul 
în Bucureşti, Bulevardul Uverturii, 
nr.81, Sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi 
contractuale de execuție vacante, 
perioadă nedeterminată, în data de 
02.07.2020, ora 10.00 proba scrisă 
şi interviul pe 08.07.2020- progra-
mare începând cu ora 10:00: 1 post 
de Inspector de specialitate (econo-
mist); 1 post de consilier achiziții. 
Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în perioada 10.06.2020-
23.06.2020, între orele 9.00-14:00, 
la sediu şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevazute la art. 6, secțiunea 2, 
conform HG nr.286/2011* actuali-
z a t ă .  R e l a ț i i  l a  t e l e f o n 
nr.0376.203.291 interior 518, între 
orele 9:00-14:00, şi pe site-ul www.
nectarie6.ro

l  Primăria comunei Bogaţi, 
judeţul Argeş organizează în data 
de 25.06.2020, ora 10.00 – proba 
scrisă, concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinată a funcţiei 
contractuale de execuţie temporar 
vacante de şofer în cadrul compar-
timentului administraţie şi stare 
civilă, după cum urmează: Data şi 
ora interviului se vor afişa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Condi-
ţiile de participare la concurs sunt 

următoarele: Condiţii generale 
prevăzute de art. 3 al Regulamen-
tului cadru aprobat prin HG 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -  studii medii sau gene-
rale; - permis de conducere pentru 
şofer profesionist valabil pentru 
autovehicule din categoriile B, C, 
E; - 5 ani vechime ca şofer. Dosarul 
de înscriere la concurs se depune 
până la data de 17.06.2020 la sediul 
Primăriei comunei Bogaţi, judeţul 
Argeş. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului şi de participare la 
concurs, precum şi bibliografia sunt 
afişate la sediul Primăriei Bogaţi, 
anexa la anunţ. Relaţii suplimen-
tare se obţin la sediul Primăriei 
Bogaţi, telefon: 0248655003.

SOMATII
l Somatie: In dosarul civil cu Nr. 
738/210/2020 al Judecatoriei 
Chisineu Cris, reclamanta Blaj 
Elena, domiciliata in comuna 
Apateu, nr. 355, judet Arad, solicita 
a se constata dobandirea dreptului 
de proprietate, cu titlu de uzurpa-
ciune, prin jonctiunea posesiilor 
acesteia cu cea a parintilor sai, 
defunctii Hornea Petru si Hornea 
Maria, asupra imobilului constand 
in teren intravilan fara constructii 
in suprafata de 1440 mp, situat in 
comuna Apateu nr. 131 A (nr. 
Administrativ vechi 81), judetul 
Arad inscris in CF. nr. 300884 
Apateu (Nr. CF vechi 727 Apateu), 
cu nr. Top. 165-166a Apateu. 
Proprietari tabulari : Malicza Ianos 
si Malicza Todor. Toti cei interesati 
in cauza pot formula opozitii la 
prezenta somatie, in termen de 30 
de zile, de la publicarea si respectiv 
afisarea somatiei, in dosarul cu 
numarul de mai sus al Judecatoriei 
Chisineu Cris. Emis in baza artico-
lului 130 din Decretul Lege 
115/1938. Termen de afisare pe o 
durata de 30 de zile, dupa care va 
solicitam sa nre comunicati 
procesul verbal de dezafisare a 
somatiei care sa cuprinda inclusiv 
mentiunea daca au fost formulate 
opozitii la somatia emisa. Termen 
de judecata 07 iulie 2020. 

CITATII
l  S C  B y m f a s t  S R L , 
CUI:37576755, J16/1201/2017, cu 
sediul cunoscut în Craiova, str. 
Rovinari, nr. 85, jud.Dolj, este 
chemată la Judecătoria Craiova, cu 
sediul în Craiova, str.A.I.Cuza, nr. 
30, jud. Dolj, în ziua de 29.06.2020, 
ora 10:00, complet civil 7 (fost 
CF7), în calitate de terț poprit, în 
dosarul nr. 33150/215/2019, în 
proces cu Miu Mădălina Doina, în 
calitate de contestatoare şi CAR 
ARIAS CFR Craiova, în calitate de 

intimată, având ca obiect „contes-
tație la executare”.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii Mănăsescu Nicolae şi 
Fîrtat Elena Nicoleta cu domiciliul 
în comuna Măciuca, sat Popeşti 
jud. Vâlcea calitate de intimaţi în 
dosarul civil nr. 1149/90/2020, cu 
termen de judecată la data de 
12.06.2020, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii Mănăsescu Nicolae şi 
Fîrtat Elena Nicoleta cu domiciliul 
în comuna Măciuca, sat Popeşti 
jud. Vâlcea calitate de intimaţi în 
dosarul civil nr.1200/90/2020, cu 
termen de judecată la data de 
12.06.2020, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Se citează pârâții Hoffman 
Stefan si Pascariu Petru în data de 
22.06.2020, la Judecătoria Oravița, 
în dosar nr. 899/273/2018, în proces 
cu SC Sporea Com pentru rectifi-
care carte funciară.

l Numiții: Harton Elena, Harton 
Ion, Harton Gabi sunt chemați la 
Judecătoria Iaşi, în data de 
29.06.2020, completul C01M, sala 
3, ora 8:30, în dosarul cu numărul 
13465/245/2019, în care au calitatea 
de pârâți.

l ANAF - DGRFP Cluj-Napoca - 
AJFP Cluj. POPA Felicia Angela în 
calitate de pârât, Pop Marinel în 
calitate de pârât, în dosarul nr. 
235/219/2020 având ca obiect 
partaj judiciar, sunt citaţi la Jude-
cătoria Dej, în sala 19, în data de 
02 iulie 2020, ora 11:00, în proces 
cu Statul Român prin Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală.

l  S o m a t i e .  D o s a r  n r . 
1539/305/2020. Prin prezenta 
somație se aduce la cunoştința 
celor interesați faptul că petenții 
Timar Katalin şi Timar Andor, 
ambii domiciliați în municipiul 
Sfântu Gheorghe, str.Jokai Mor, 
nr.57, județul Covasna, solicită să 
se constate dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, 
conform Codului civil austriac, 
asupra suprafeței de 1288mp din 
imobilul în suprafață totală de 
4320mp cu nr.top.nou 3399 şi 3400, 
c.f.nr. 24241-Ilieni, având ca 
proprietar tabular pe Kelemen Ida; 
a suprafeței de 603mp din imobilul 
cu suprafața totală de 1440mp cu 
n r. t o p . n o u  3 7 3 7  ş i  3 4 3 8 , 
c.f.nr.24243-Ilieni, având ca propri-
etari tabulari pe Vajna Samuel şi 

Vajna Maria; a suprafeței de 
190mp din imobilul cu suprafață 
totală de 1800mp cu nr.top.nou 
3439, c.f.nr.24242-Ilieni, având ca 
proprietari tabulari pe Hajdu 
Susana, născută Kiss şi Sukoszd 
Elisabeta, născută Kiss; a supra-
feței de 337mp din imobilul cu 
suprafața totală de 3807mp cu 
nr.top.3409/2,3410,3411,3412 şi 
3413, c.f.nr.24245-Ilieni, având ca 
proprietar tabular pe Kis Rozalia, 
născută Kelemen şi asupra supra-
feței de 1150mp în imobilul cu 
suprafață totală 4464mp cu nr.top.
n o u .  3 4 0 1 , 3 4 0 2 , 3 4 0 3 , 3 4 0 4 , 
c.f.nr.24451-Ilieni (nr.c.f.vechi 313 
Sâncrai), având ca proprietari 
tabulari pe Kiss Debora, născută 
Zold, Kiss Zsofia, Kiss Rozalia, 
Kiss Lajos, Kiss Sandor, Gal Jozsef, 
Kiss Berta, Jancso Bela, Pal Roza, 
Kerekes Karoly, Kerekes Janos, 
Kerekes Borbala, Kis Berta, Kosa 
Berta, Jancso Josif şi Bibo Ioan. 
Toți cei interesațí pot face opoziție 
la Judecătoria Sf.Gheorghe, str.
Kriza Janos nr.2, jud.Covasna, cu 
precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 1 lună de la emiterea 
celei din urmă publicații, se va 
trece la judecarea cererii.

l Se citeaza Western Mining 
Corporation SRL cu sediul social 
in Bucuresti, str. Dionisie Lupu, 
nr.88, camera 5, et.1, sector 1, 
J40/4199/2009, CIF 25370610, 
debitor in dosarul nr. 34098/3/2019 
la Tribunalul Bucuresti Sectia a 
VII a civila pentru data de 
31.07.2020, ora 12:00, în proces cu 
Office General Construct SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv SPRL 
in calitate de creditor.

l Ekmel Okay, cu ultimul domici-
l iul/  reşedința cunoscută în 
Istambul, Gozenc sk 11/8 Erenkoy, 
Republica Turcia, în calitate de 
pârât, este chemat la Tribunalul 

Galați, Secția a II-a Civilă, complet 
C2, la termenul de judecată din 
ziua de 12.08.2020 , ora 11:00, în 
dosarul nr. 1742/121/2018, având ca 
obiect excludere asociat, în proces 
cu societatea UNICOM Oil 
Terminal S.R.L., cu sediul în Oraş 
Galați, Str. Port Bazinul Nou, Dana 
54, județul Galați, înregistrată la 
O.N.R.C.-O.R.C. de pe lângă Tribu-
nalul Galați cu nr. de ordine 
J17/980/1992, C.U.I. 1638660, prin 
Director General Viorel Scarlet, în 
calitate de reclamantă.

DIVERSE
l SC Apan Motors SRL anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul: „Construire plat-
forme betonate şi construcții 
uşoare cu funcțiuni servicii 
comerciale nonalimentare 
(Service Auto, Spălătorie) şi 
comerciale alimentare (restau-
rant, terasă), amenajări incintă, 
gospodărie de apă, bazin vidan-
jabil, împrejmuire teren şi orga-
nizare de şantier”, propus a fi 
amplasat în oraşul Otopeni, 
județul Ilfov, nr. topografic al 
parcelei 28, loturile 15, 16, 17, 
18, 19, identificat prin nr. 
Cadastral 105472. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția 
mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, Nr.1, Sector 6, Bucureşti 
şi la sediul Apan Motors SRL 
din Drumul DN22B, KM4, 
P37/1, lot 2, Brăila, județul 
Brăila, în zilele de luni până 
vineri, între orele 09:00-12:00. 
Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autori-
tă ț i i  competente  pent ru 
protecția mediului Ilfov.

NOTIFICARE

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, 
bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. 
RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC 
Tarmamis Tur SRL, prin Sentinţa civilă nr. 55/JS/CC/28.05.2020 
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în 
Dosarul 364/115/2020. Debitorul SC Tarmamis Tur SRL are 
obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.
(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului 
SC Tarmamis Tur SRL  cu sediul social în localit. Reşiţa, Bd. Muncii, 
bl. 2, sc.3, ap.7,  jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul 
Comerţului  J11/834/2004, CUI 16883382 trebuie să procedeze 
la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin până la termenul 
limită din data de 13.07.2020. Cererile trebuie însoţite de taxa 
de timbru în valoare de 200 lei.
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l  Anunț  pr iv ind lucrarea 
“Construcție Stație Distribuție 
Carburanți și Spălătorie Auto“ pe 
strada Caracalului, nr. 12-14, 
Corabia, jud.Olt, privind obținere 
PUZ la adresa mai sus mențio-
nată. Beneficiar: SC Dolgas SRL.

l Andrei Ioan IPURL, notifica 
deschiderea procedurii generale de 
insolventa fata de debitoarea 
Nepal Construct SRL cu sediul în 
Municipiul Ploiesti, Str. Vasile 
Lupu, nr. 23, Județ Prahova, inre-
gistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova sub nr. 29/1388/2011, 
avand CUI 29095572, dosar nr. 
972/105/2020, Tribunalul Prahova. 
Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a crean-
telor 10.07.2020; termen tabel 
preliminar: 22.07.2020; termen 
tabel  definit iv:  14.08.2020; 
27.07.2020 data sedintei adunarii 
creditorilor, ora si locul urmand a 
fi stabilite de administratorul judi-
ciar provizoriu, care va convoca 
toti creditorii debitoarei.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Donutino 
Black SRL desemnat prin hota-
rarea nr.862 din data de 29.05.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 22293/3/2019, notificã deschi-
derea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Donutino Black SRL, cu sediul 
social in București Sectorul 3, Aleea 
Jieneasca, Nr. 3, încăperea 5, Bloc 
46, Scara 1, Etaj 3, Ap. 10, CUI  
37570620, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/6950/2017. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
impotriva Donutino Black SRL vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului București - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
22293/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
13.07.2020; b) termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 05.08.2020; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
31.08.2020; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
12.08.2020, ora 14:00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
19.06.2020, ora 14:00 la sediul 
administratorului judiciar.

l La data de 17.02.2020 s-a înre-
gistrat pe rolul Tribunalului Bucu-

reș t i  Secț ia  a -III -a  Civ i lă 
dizolvarea Partidului Ader la 
Democrație, Educație și Recon-
strucție, prescurtat ADER în 
dosarul nr. 4379/03.2020, având ca 
membri fondatori pe următoarele 
persoane: Neculai Onțanu, Marius 
Cosmescu, Ioan Gherghina.

l SC Coca-Cola HBC Romania 
SRL, t i tular  al  proiectului 
Construire extindere depozit C11 
cu depozit automatizat de paleți 
cu produs finit, cu dezvoltare pe 
verticală, similar highbay, anunță 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare, de 
către APM Prahova, de a nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului, de a nu se 
supune evaluării adecvate și de a 
nu se supune evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă, în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul: Construire extindere 
depozit C11 cu depozit automa-
tizat de paleți cu produs finit, cu 
dezvoltare pe verticală, similar 
highbay, propus a fi amplasat în 
incinta fabricii Coca-Cola Ploiești, 
strada Gheorghe Grigore Canta-
cuzino nr. 285, oraș Ploiești, județ 
Prahova, Nr.CF/NC 128226. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul autori-
tății competente pentru protecția 
mediului APM Prahova din 
Ploiești, str.Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-13.00, precum și la 
următoarea adresă de internet 
http://apmph.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția 
mediului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Consirox 
Construct SRL desemnat prin 
hotararea nr.914 din data de 
02.06.2020, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 37510/3/2019, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva CONSIROX 
CONSTRUCT SRL, cu sediul 
social in București Sectorul 2, 
Aleea AVRIG, Nr. 6, CAMERA 1, 
Bloc P4, Scara 1, Etaj 1, Ap. 5, 
CUI  34825355, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/9291/2015. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva CONSIROX 

CONSTRUCT SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a Civila, 
cu  re fer i re  la  dosaru l  nr. 
37510/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 17.07.2020; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
06.08.2020;  c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 31.08.2020; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 11.08.2020, ora 
14:00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 19.06.2020, 
ora 14:00 la sediul administrato-
rului judiciar.

ADUNARI GENERALE
l Anunt: În baza legii îmbunătăți-
rilor funciare nr. 138/2004 republi-
cată, se convoacă Adunarea 
Extraordinară a Ouai Apa Nuntași 
din Amenajarea Sinoe, care se va 
desfășura la sediul Primăriei Istria 
din Comuna Istria, Strada Primă-
riei, Nr. 10, Județul Constanța, în 
data 26.06.2020, ora 11:00. 
Ordinea de zi: actualizarea regis-
trului membrilor, realegerea orga-
n e l o r  d e  c o n d u c e r e  a l e 
organizației, aprobarea investiției 
de reabilitare a infrastructurii de 
irigații. Consiliul de Administrație.

l Convocare: Niculai Bezer-
ghianu, în calitate de Adminis-
trator unic al Robinson Turism 
S.A, societate pe acţiuni, cu sediul 
social în București, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, 
camera C9,  înregistrată  la  Regis-
t r u l  C o m e r ţ u l u i  s u b  n r. 
J40/805/2010, C.U.I. 1127941, în 
temeiul dispoziţiilor art.117 din 
Legea nr. 31/1990  republicată, 
completată  și   modificată, 
convoacă în ziua de 14.07.2020, 
ora 14:00, la adresa din București, 
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, 
etaj 7, sala de ședinţe, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  
la adresa din București, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, sala 
de sedinţe,  pentru toţi acţionarii  
Robinson  Turism S.A  înscriși în 
registrul  acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 01.07.2020 (data de refe-
rinţă), cu ordinea de zi mai jos 
menţionată: Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor: 1.Prezentarea, dezba-
terea și aprobarea Situaţiilor 
Financiare anuale întocmite 
pentru exerciţiul financiar al 
anului 2019; 2.Prezentarea și 
dezbaterea Raportului Auditorului 

Financiar al Societăţii pentru exer-
ciţiul financiar al anului 2019; 3.
Prezentarea și dezbaterea Rapor-
tului Administratorului unic al 
Societăţii pentru exerciţiul finan-
ciar încheiat la 31 Decembrie 2019; 
4.Aprobarea activităţii și descăr-
carea de gestiune a Administrato-
rului unic al  Societăţii, pentru 
activitatea desfășurată în exerci-
ţiul financiar încheiat la 31 decem-
b r i e  2 0 1 9 ;  5 . P r e z e n t a r e a , 
dezbaterea și aprobarea Bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru 
exerciţiul financiar al anului 2020; 
6. Împuternicirea Administrato-
rului unic al Societăţii, dl. Niculai 
Bezerghianu, să aducă la îndepli-
nire  hotărârea A.G.O.A. și să 
îndeplinească toate formalităţile 
necesare pentru efectuarea înregis-
t răr i lor  pr iv ind  hotărârea 
A.G.O.A. în Registrul Comerţului 
și publicarea acesteia în Monitorul 
Oficial al României, putând 
sub-delega aceste competenţe către 
terţe persoane.***Participarea la 
ședințele Adunării Generale Ordi-
nare  a Acţionarilor. Având în 
vedere dispoziţiile Ordonanţei de 
Urgenţă nr.62/07.05.2020 ( publi-
cată în Monitorul Oficial al Româ-
niei nr. 372/08.05.2020 ) pentru 
adoptarea unor măsuri în dome-
niul societăţilor, în vederea desfă-
șurării reuniunilor organelor 
statutare, exercitarea dreptului de 
vot în Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Robinson 
Turism SA se va efectua exclusiv 
prin corespondenţă, votul prin 
corespondenţă urmând a fi comu-
nicat, până la data ţinerii ședinţei, 
sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului dreptului de vot în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
iar comunicarea votului se va 
efectua prin: scrisoare recoman-
dată/ servicii de poștă sau curier, 
cu confirmare de primire sau scri-
soare transmisă pe cale electronică 
având incorporată, atașată sau 
logic asociată, semnătura electro-
nică extinsă. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor urmând a 
se ţine exclusiv prin corespon-
denţă, nu sunt aplicabile regulile 
care implică prezenta fizică a acţi-
onarilor, astfel cum sunt acestea 
prevăzute la  art.129, art.131 alin.
(1) și (2) și art.195 alin.(1) din 
Legea societăţilor nr.31/1990, repu-
blicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Acţionarii care 
deţin, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul de a cere introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare; cere-
rile vor fi transmise, în scris, Socie-
tăţii în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării. 
Dacă nu se vor îndeplini condiţiile 

necesare pentru validitatea delibe-
rărilor Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor la prima 
convocare, se convoacă o a doua 
ședinţă a acesteia în data de 
15.07.2020,  cu menţinerea  
locului, a orei, a ordinii de zi și a 
datei de referinţă.  Administrator 
unic, Niculai Bezerghianu.

l Convocare: În conformitate cu 
prevederile  articolului  117  din 
Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și având în 
vedere prevederile din Actul 
Constitutiv al Industrialexport 
S.A., societate pe acţiuni de naţio-
nalitate română, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul București sub 
nr. J40/252/1991, Cod Unic de 
Înregistrare 1554446,  cu sediul 
social în București, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, 
camera C3, (denumită în conti-
nuare „Industrialexport” sau 
„Societatea”), Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Industrialexport  S.A. 
pentru ziua de 14.07.2020 ora 
10:00, adunarea  urmând a se ţine 
la sediul Societăţii din București, 
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, 
etaj 7, sala de ședinţe, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor Societăţii la sfârșitul 
zilei de 01.07.2020,  stabilită ca 
dată de referinţă. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor este următoarea: 1.
Prezentarea, dezbaterea și apro-
barea Situaţiilor Financiare anuale 
întocmite pentru exerciţiul finan-
ciar al anului 2019, pe baza Rapor-
tului Auditorului Financiar al 
Societăţii și a Raportului Consi-
liului de administraţie al Societăţii; 
2.Aprobarea activităţii și descăr-
carea de gestiune a Consiliului  de  
Administraţie  al  Societăţii pentru 
activitatea desfașurată în exerci-
ţiul financiar al anului 2019; 3.
Prezentarea, dezbaterea și apro-
barea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Societăţii pentru anul  
2020. 4. Împuternicirea Directo-
rului General al Societăţii, dl. 
Niculai Bezerghianu să aducă la 
îndeplinire hotărârea  Adunării  
Generale  Ordinare a Acţionarilor 
și să îndeplinească  toate formali-
tăţile necesare pentru efectuarea 
înregistrări lor/  menţiunilor 
cuprinse în  hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul  București, 
precum și publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial al României, cu 
posibilitatea de a sub-delega aceste 
atribuţii unei terţe persoane.*** 
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Completarea ordinii de zi: În cel 
mult 15 zile de la publicarea  
prezentului Convocator  în Moni-
torul Oficial al României, Partea   a 
IV-a,  unul  sau  mai  mulţi  acţio-
nari  ai  Societăţii  reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social al acesteia,  
pot  înainta Consiliului de Admi-
nistraţie al  Societăţii cereri privind 
introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor. Partici-
parea la ședințele Adunării Gene-
rale Ordinare  a Acţionarilor. 
Având în vedere dispoziţiile Ordo-
nanţei de Urgenţă nr.62/07.05.2020 
( publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 372/08.05.2020 ) 
pentru adoptarea unor măsuri în 
domeniul societăţilor, îin vederea 
desfășurării reuniunilor organelor 
statutare, exercitarea dreptului de 
vot în Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Industrialex-
port S.A. se va efectua exclusiv 
prin corespondenţă, votul prin 
corespondenţă urmând a fi comu-
nicat, până la data ţinerii ședinţei, 
sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului dreptului de vot în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
iar comunicarea votului se va 
efectua prin: scrisoare recoman-
dată/ servicii de poștă sau curier, cu 
confirmare de primire sau scrisoare 
transmisă pe cale electronică având 
incorporată, atașată sau logic 
asociată, semnătura electronică 
extinsă.  Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor urmând a se 
ţine exclusiv prin corespondenţă, 
nu sunt aplicabile regulile care 
implică prezenţa fizică a acţiona-
rilor, astfel cum sunt acestea prevă-
zute la  art.129, art.131 alin.(1) și 
(2) și art.195 alin.(1) din Legea 
societăţilor nr.31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Acţionarii care posedă 
acţiuni la purtător au drept de vot 
în condiţiile prezentei convocări. 
La Adunarea  Generală Ordinară a 
Acţionarilor pot participa și  pot 
vota, prin  corespondenta, toţi acţi-
onarii înscriși în Registrul Acţiona-
r i lor  Soc ie tă ţ i i  la  data  de 
01.07.2020,  stabilită ca dată de 
referinţă. Voturile  prin corespon-
d e n ţ ă  t r a n s m i s e ,  c o n f o r m 
prezentei, pentru  prima  adunare,  
vor rămâne valabile pentru a doua 
adunare, în cazul în care prima 
adunare este amânată din cauza 
neîndeplinirii cerinţelor legale. În 
cazul în care nu se vor îndeplini 
condiţiile legale privind ținerea 
Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor,  aceasta  se reprogra-
mează, în aceleași condiţii, pentru 
data  de 15.07.2020,  la aceeași oră, 
în același loc și cu aceeași ordine de 
zi; data de referință stabilită pentru 

identificarea acţionarilor îndreptă-
ţiţi să participe și să voteze în 
cadrul Adunării Generale Ordinare  
a Acționarilor, rămâne neschim-
bată. Președintele  Consiliului de 
Administraţie, Niculai  Bezer-
ghianu.

l  SC Compania Industrială 
Pentru Transporturi SA, cu sediul 
în Craiova, str.Caracal, nr. 146, jud. 
Dolj, tel/fax: 0251.523.128, înregis-
trată la Registrul Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Dolj sub nr.
J16/33/1991, CUI:2314514, capital 
social subscris și vărsat în sumă de 
897 947,5Lei, reprezentată prin 
Avrămescu Georgiana, în calitate 
de administrator unic, în conformi-
tate cu dispoziţiile Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 20.07.2020, ora 09.00, la 
sediul societății. În cazul în care nu 
sunt întrunite condiţiile de cvorum 
pentru desfășurarea ședinţei  se 
convoacă o nouă adunare generală 
a acţionarilor pentru data de 
21.07.2020, ora 09.00, la sediul 
societății. La ședință vor participa 
acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la data de referință 
14.07.2020. Ordinea de zi: 1. Discu-
tarea și aprobarea raportului de 
gestiune al administratorului unic 
pentru anul financiar 2019. 2. 
Discutarea și aprobarea raportului 
auditoriului financiar asupra situa-
țiilor financiare întocmite la 
31.12.2019. 3. Aprobarea situațiilor 
financiare întocmite la 31.12.2019. 
4.  Aprobarea descărcării  de 
gestiune a administratorului 
pentru anul financiar 2019. 5. 
Prezentarea și aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru anul 
2020. 6. Aprobarea planului de 
investiții din fonduri proprii pentru 
anul 2020. 7. Informarea acționa-
rilor cu privire la concluziile inven-
tarierii patrimoniului societății la 
31.12.2019 conform procesu-
lui-verbal de inventariere întocmit 
de comisia de inventariere și apro-
barea propunerilor privind scoa-
terea din funcțiune, casarea și 
valorificarea unor mijloace fixe, 
obiecte de inventar neamortizate 
integral. 8. Mandatarea adminis-
tratorului societății pentru înche-
ierea contractelor de închiriere a 
bunurilor din patrimoniul socie-
tății. 9. Mandatarea persoanei care 
va semna în numele acționarilor 
hotărârea adunării generale și care 
va îndeplini formalitățile cerute de 
lege în vederea înregistrării la auto-
ritățile competente a hotărârii și 
pentru asigurarea opozabilității 
față de terți. 10. Fixarea remunera-
ției administratorului pentru exer-
cițiu în curs. Persoanele care au 

calitatea de acționar la data de 
referință 14.07.2020 pot exercita 
dreptul de vot personal sau prin 
reprezentant cu procură specială 
care se depune la sediul societății 
până la data de 16.07.2020 inclusiv. 
Documentele și materialele infor-
mative  privind ordinea de zi vor fi 
puse la dispoziție la sediul socie-
tății.

LICITATII
l  Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str. Bld.Sf. Constantin Brânco-
veanu, nr. 1, jud. Olt, organizează, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al mun.
Slatina nr.83/28.04.2020, la data de 
18.06.2020, ora 10:00, licitație 
publică pentru închirierea spațiului 
destinat comerț alimentație publică 
din incinta Clubului Nautic și de 
Agrement „Plaja Olt” reprezen-
tând foișor din lemn în suprafață 
construită la sol de 27,35mp, iar 
suprafața utilă de 23,65mp. Procu-
rarea documentației pentru partici-
parea la licitație se face de la 
Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr. 1, 
jud. Olt, persoană de contact 
Cir s tea  L id ia ,  t e l e fon / fax : 
0349.881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se 
face la sediul Clubului Sportiv 
Municipal Slatina până la data de 
17.06.2020, ora 12:00.

l Municipiul Petroșani - prin 
Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, cu sediul administrativ 
pe str. 1 Decembrie 1918, nr.93, 
județul  Hunedoara,  te lefon 
0254/541220, 0254/541221, fax 
0254/545903, cod fiscal 4468943, 
adresa de e-mail serv_urbanismpe-
trosani@yahoo.com organizează: 
licitaţie publică în vederea atribu-
irii contractului de concesiune al 
unui spațiu administrativ, situat în 
imobilul din municipiul Petroșani, 
str. 1 Decembrie 1918, nr.90, biroul 
nr. 29-30, în suprafață de 49,20 mp, 
în vederea funcționării unui birou, 
af lat în Inventarul domeniului 
public al municipiului Petroșani, 
notat în C.F. 3125 Petroșani, nr. 
topo 343/53/2/4/26; licitaţie publică 
în vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului aferent 
imobilului cu destinație de garaj, în 
suprafață de 29,0 mp, situat în 
municipiul Petroșani, str. Indepen-
denței, notat în C.F. 65660 Petro-
sani, nr. cadastral 65660; licitaţie 
publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al tere-
nului în suprafață de 14,0 mp, 
situat în municipiul Petroșani, str. 1 
Decembrie 1918, lângă P.T.18, în 

scopul suplimentării concesiunii 
terenului aferent unui garaj, notat 
în C.F. 65688 Petrosani, nr. cadas-
tral 65688. Ofertele se depun 
într-un exemplar până la data de 
30.06.2020, ora 9.00 și se vor 
deschide în ședinţa publică din 
data de 30.06.2020, orele 11:00, 
13:00 respectiv 15:00, în sala de 
ședinţe, la sediul instituţiei. Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
obţine până la data de 23.06.2020, 
de la Serviciul Urbanism și Amena-
jarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroșani, 
camera 37, telefon 0254-541220(1), 
int.131. Relaţii, detalii, clarificări se 
pot obţine până la data de 
25.06.2020, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei municipiului 
Petroșani, camera 37, telefon 0254-
541220(1), int.131. Costul docu-
mentaţiei de atribuire este de 50 lei 
și se va achita la casieria din cadrul 
Primăriei municipiului Petroșani, 
parter. Ofertele se depun la sediul 
instituţiei, biroul de registratură, 
camera 5 sau 7.

l  Primaria Municipiului 
Oradea organizeaza licitatie 
publica deschisa 1)Informatii 
privind autoritatea: Primaria 
Municipiului Oradea, cu sediul 
in mun.Oradea - 410100, P-ta.
Unirii nr. 1 jud. Bihor, tel: 
0259/408812; 0259/437.000, 
int.223; fax:0259/436.276; 
E-mail: primarie@oradea.ro 2) 
Informatii privind obiectul lici-
tatiei si pretul de pornire: Inchi-
riere teren pentru amplasare 
chiosc vanzare flori cu suprafata 
cuprinsa intre 6 si 15mp situat 
in Parcul Libertatii, pe dome-
niul public al Municipiului 
Oradea. 3) Data limita de depu-
nere a ofertelor: 01 iulie 2020, 
ora 09:00, la sediul autoritatii. 4) 
Data desfasurarii sedintei 
publice de deschidere a ofer-
telor: 01 iulie 2020, ora- 12:00. 
5) Informatii si Documentatia 
de atribuire gasiti accesand 
site-ul www.oradea.ro, sectiunea 
licitatii.

l Prunus Confort Design SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare indivi-
duală masina rindeluit D700 (1366 
lei), circular formatizat D2800 
(1115 lei), fierastrau cu panglica 
(360 lei), cabina lacuit (1408 lei), 
fierastrau circular Astra (1366 lei), 
masina prelucrat parchet (3636 lei), 
masina retezat capete (1481 lei), 
masina de frezat cu lant (2839 lei), 
masina de ambalat (408 lei), ciclon 
absortie rumegus (141 lei) și 
vânzare în bloc diferite modele de 
ferestre și uși din lemn la prețul de 

10101 lei. La prețurile menționate 
se adaugă TVA. Licitaţia va avea 
loc în data de 12.06.2020, ora 14:30 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 19.06.2020 
aceeași oră, în același loc.

l Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Orașul Sulina, cod fiscal 4321410, 
cu sediul în orașul Sulina, str. I, nr. 
180, județul Tulcea, tel/fax: 0240-
543001 / 0240-543661, e-mail: 
sulina_prim@yahoo.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: Terenul în suprafață 
totală de 131,00 mp., situat în 
intravilanul orașului Sulina, zona 
,,A”, pe strada Republicii, nr. 28A, 
județul Tulcea, aparținând dome-
niului privat al orașului Sulina, 
conform HCL 20 / 27.02.2020. 
Documentația a fost întocmită 
conform O.U.G. 57 / 2019 privind 
Codul Administrativ. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire:  
Se regăsesc în caietul de sarcini și 
în instrucțiunile pentru ofertanți. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: La 
cerere, de la sediul Primăriei 
orașului Sulina. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Se 
poate obține de la Serviciul Buget - 
Finanțe, Contabilitate, Impozite și 
taxe Locale din cadrul Primăriei 
orașului Sulina, județul Tulcea, 
strada I, nr. 180, tel. 0240-543001 / 
int. 102. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Prețul 
caietului de sarcini și instrucțiu-
nilor este de 100 lei, sumă care se 
va achita numerar la casieria 
Primăriei orașului Sulina sau în 
c o n t u l  R O 0 2 T R E Z 
64421360250XXXXX, Trezoreria 
operativă Sulina, Beneficiar: 
Orașul Sulina, C.I.F. 4321410. 3.4. 
Dată limită privind solicitarea 
clarificărilor: 25.06.2020, ora 16:00. 
4. Informaţii privind ofertele: 
Conform caietului de sarcini și 
instrucțiunilor. 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 07.07.2020 
ora 16:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
orașului Sulina, Secretariatul din 
cadrul Primăriei orașului Sulina, 
str. I, nr. 180, orașul Sulina, județul 
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Tulcea. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Se depun într-un singur 
exemplar , în două plicuri sigilate - 
unul exterior și unul interior.5. 
Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 08.07.2020 ora 12:00, 
Primăria orașului Sulina, str. I, nr. 
180, județul Tulcea. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Instanța 
competentă pentru soluționarea 
eventualelor litigii este Tribunalul 
Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, 
str. Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 
544, e-mail tribunalul-tulcea@just.
ro. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 09.06.2020

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
anunta vanzarea prin licitatie 
publica pornind de la cel mai mare 
pret oferit a autoturismului 
Renault Symbol (PH 44 RDC, an 
de fabricatie 2005, benzina, 1.390 
cmc, 177.837 km, nu se afla in stare 
de functionare) din averea debi-
toarei  vanzare aprobata de 

Adunarea creditorilor din data de 
29.05.2020. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt 
este de 400 lei cu TVA, pasul de 
supraofertare este de 10% din 
valoarea ofertata. Persoanele inte-
resate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 100,00 lei 
fara TVA de la sediul lichidatorului 
și vor depune oferta impreuna cu 
taxa de garanţie de 250,00 lei pana 
la data de 12.06.2020 ora 10:00. 
Licitatia va avea loc la data de 
15.06.2020 ora 10:00 la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax: 0244 519800, 
e-mail:office@viainsolv.ro”.

l Subscrisa “RTZ & Partners” 
S.P.R.L. - Filiala București, în cali-
tate de lichidator judiciar al S.C. 
Lascău Prodlact S.R.L. (în fali-
ment, in bankruptcy, en faillité) 
vinde, prin licitație publică, propri-
etate imobiliară, situată în sat 
Maderat, oraș Pancota, jud Arad, 
formată din: teren (9.401mp) și 
fabrică (2.369mp) procesare 
produse lactate și brânzeturi + 
bunurile mobile aferente funcțio-
nării. Prima licitație va avea loc în 
data de 16.06.2020 de la ora 14:00. 
Condițiile de participare la licitație 

se vor regăsi într-un caiet de sarcini 
care poate fi achiziționat de la 
biroul regional al lichidatorului 
judiciar din București, str. Wilhelm 
Filderman, nr. 18, Filderman 
Office, et. 3, birou 9, Sector 3, 
Telefon: 031.425.0379, e-mail: 
office@rtz.ro. Prețul de pornire la 
licitație este de 4.200.000 lei + 
T.V.A.

l CN Romarm SA - Filiala SC 
Uzina Mecanică Mija SA, cu sediul 
în comuna I.L.Caragiale, DN-72, 
km 33+145, județul Dâmbovița, 
organizează începând cu data de 
29.06.2020, ora 11.00, licitație 
publică cu strigare în vederea valo-
rificării unor mijloace fixe și 
mijloace fixe de natura obiectelor 
de inventar aflate în proprietatea 
SUM MIJA SA, iar prima licitație 
va fi numai pentru întreprinderile 
mici și mijlocii conform Legii 
346/2004. În caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în fiecare zi de 
luni, la aceeași oră. Detalii și 
condiții de participare se obțin de 
l a  B i r o u l  A c h i z i ț i i ,  t e l . : 
0245.207.417, e-mail: achizitii@
ummija.ro, precum și de pe site-ul 
oficial al companiei www.ummija.
ro

 
l Primaria Municipiului Oradea 
organizeaza licitatie publica 
deschisa 1) Informatii privind 
vanzatorul: Primaria Munici-
piului Oradea, cu sediul in mun.
Oradea- 410100, P-ta.Unirii nr. 1 
jud. Bihor, tel:0259/408812; 
0 2 5 9 / 4 3 7 . 0 0 0 ,  i n t . 2 2 3 ; 
fax:0259/436.276;  E-mail : 
primarie@oradea.ro 2) Informatii 
privind obiectul licitatiei si pretul 
de pornire: Vanzare a 2 parcele de 
teren, proprietate a Municipiului 
Oradea, identificate astfel: 
Parcela A.1.319mp, Nr.cadastral/
CF 202651, pret pornire 34euro/
mp+ TVA, pasul de strigare 
5Euro, situata in intravilan, zona 
strazii Calea Clujului- fara acces 
direct la drum. Parcela B, 260mp. 
Nr.cadastral/CF 207462, pret 
minim pentru licitatie 75euro/
mp+ TVA, situata in str.Titus 
Popovici 3) Data limita de depu-
nere a ofertelor: 01 iulie 2020, 
ora-09:00, la sediul vanzatorului. 
4) Data desfasurarii sedintei 
publice de deschidere a ofertelor: 
01 iulie 2020, ora- 13:00 5) Infor-
matii si Documentatia de atri-
buire gasiti accesand site-ul www.
oradea.ro, sectiunea- licitatii.

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport marfa, 
Atestat ADR colete și Atestat ADR 
cisterna pe numele Chilianu 
Tiberiu Constantin. Se declara 
nule.

l Pierdut atestat transport marfa 
generala nr 0475061000 pe 
numele Burtea Tudorel. Il declar 
nul.

l Societatea Village Development 
SRL declară pierdute Certificatul 
c o n s t a t a t o r  n r. 2 2 2 9 0 4  d i n 
05.06.2013, emis la data de 
10.06.2013 și Certificatul de înre-
gistrare în scopuri de TVA seria B, 
nr.0122208 din 03.04.2007. Le 
declară nule.

l Pierdut Certificat de Conducător 
de Ambarcațiune de Agrement 
numărul 21197, Clasele C, D, 
eliberat de Autoritatea Navală 
Română la data de 27.03.2008 pe 
numele Ispas Stefan Mihai. Se 
declară nul.

l Declar pierdut și nul Atestat 
marfă eliberat de ARR Dolj pe 
numele Calotă Mihai.


